
Les 23: De kruisiging van Jezus.
                                                                                                                          ( uit het boek, Markus 15: 22- 47)

Zo brachten zij Jezus naar de plaats Golgotha. Golgotha betekent ………………………        Daar 
kreeg Hij ………. met bittere ……………. om de ……… te verzachten, maar Hij weigerde die. Toen 
kruisigden zij Hem. Zijn ……………….. verdeelden zij onder elkaar, door erom te ………………………. 

Dat was om ……………. uur ’s morgens. Aan het ……………. hing een ………………  
…………………………………………… stond er op. Dat was de beschuldiging.Tegelijk met Hem werden 
twee ………………………………..gekruisigd, de een links en de ander ………………. van Hem.Daarmee 

kwam uit wat geschreven staat: ‘Hij hoorde bij de misdadigers.’De mensen die 
voorbijkwamen, scholden Hem uit en schudden hun hoofd. ‘Moet je Hem zien’, jouwden zij. 
‘Hij zou de ……………… afbreken en in  ……………….dagen weer opbouwen? ……….. eerst uzelf en 

kom van dat kruis af!Ook de leidende priesters en de godsdienstleraren dreven onderling de 
……… met Hem. “Hij zou andere mensen redden, maar Hij kan zichzelf niet eens …………….. 
Zeg, Christus, koning van Israel! Laat ons eens wat ………  en ………… van dat kruis af! Dan 

zullen we in U ………………………...!’riepen zij. Zelfs de mannen die met Hem gekruisigd waren, 
maakten schampere opmerkingen. Om ……………………. uur werd het donker in het hele land. Dat 

duurde een uur of drie. Om drie uur riep Jezus luid in het Aramees: ‘Eloi, Eloi, lama 
sabachthani?’

                                                       Dit betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U 
                                                         Mij ………………………..? Sommige van de mensen die 

                                                         stonden te ………………, zeiden: Luister, Hij roept Elia. 
                                                           Een van hen haalde vlug een ……………….. met zure wijn

                                                       en stak die op een stok om Hem te laten ……………. 
                                                     ‘Wacht’, zei hij , ‘misschien haalt Elia Hem er wel 

                                    af.’Jezus gaf een schreeuw en ……………
                                                       Het zware ……………….. in de tempel scheurde op 

                                                         datzelfde moment van boven naar beneden in tweeën. 
                                                          Toen de Romeinse ……………………, die tegenover het kruis 

stond, zag hoe Jezus stierf, zei hij: ‘Deze man was beslist een ……………… van God.’
Een aantal vrouwen stond op een afstand te kijken. Onder andere Maria van Magdala, 

Salome, en Maria van de jonge Jakobus en Joses. Samen met vele andere vrouwen waren zij 
Jezus gevolgd en hadden voor Hem gezorgd in de tijd dat Hij in Galilea was.Ze waren met 

Hem mee gekomen naar ………………………
Tegen de avond kwam ………….. van Arimathea naar de plaats van de kruisiging. Hij was een 

voornaam lid van de Hoge raad en keek persoonlijk met grote verwachting uit naar het 
Koninkrijk van God. Het was bijna ……………. en dan mogen de Joden niets ………………

Toen ging Jozef naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Maar Pilatus kon niet 
geloven dat Jezus al ……………………. was. Hij liet de dienstdoende officier roepen en vroeg 

hem ernaar.Die zei dat Jezus inderdaad al was gestorven. Toen kreeg Jozef toestemming 
het lichaam mee te nemen. Jozef haalde het lichaam van het kruis af en wikkelde het in een 
………….. fijn …………….., dat hij had gekocht. Daarna legde hij het in een ……. dat in de rotsen 

was uitgehouwen en rolde een grote ………….. voor de opening. Maria van Magdala en Maria, de 
moeder van Joses, waren meegegaan om te zien waar Jezus werd neergelegd.



Heb jij wel eens 
onverdiend straf gehad? 
Hoe voelde je je toen?

Jezus wordt hier ‘Koning van de Joden’ 
genoemd.
Hij heeft nog veel meer namen. Zoek de stukken 
bij elkaar!
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Streep de woorden die in het verhaal weggelaten zijn weg uit de puzzel. 
Sommige letters worden 2 keer gebruikt!

De letters die overblijven, vormen deze woorden: ……………………………………………………………


